
Додаток  

до рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 11 грудня 2022 року "Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)", введеного в дію Указом Президента України 

від 11 грудня 2022 року № 863/2022 

 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ, 

до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

1.  Коваленко Андрій В’ячеславович (Kovalenko 

Andrii), 11.07.1971 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Харцизьк Донецької області, 

Україна, зареєстрований за адресою: Україна, 

м. Запоріжжя, вул. Ладозька, буд. 42, кв. 36, 

паспорт громадянина України – СЮ № 254324, 

митрополит Запорізький і Мелітопольський 

Української православної церкви. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

п’ять років 



 

 

2 

Продовження додатка  

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

2.  Поворознюк Василь Дмитрович (Povorozniuk 

Vasyl), 24.08.1973 р.н., громадянин України, 

уродженець с. Бубнівка Гайсинського району 

Вінницької області, Україна, зареєстрований  

за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лаврська,  

буд. 15, митрополит Луганський і Алчевський 

Української православної церкви. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

п’ять років 
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Продовження додатка  

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

3.  Прокопенко Олександр Олександрович 

(Prokopenko Oleksandr), 06.03.1984 р.н., 

громадянин України, уродженець Запорізької 

області, Україна, зареєстрований за адресою: 

Україна, Запорізька область, м. Мелітополь,  

вул. Монастирська, буд. 45, настоятель 

Мелітопольського Свято-Савинського 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

 

п’ять років 
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Продовження додатка  

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

чоловічого монастиря Української православної 

церкви. 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
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Продовження додатка  

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

4.  Федоров Олександр Володимирович (Fedorov 

Oleksandr), 31.08.1970 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Київ, Україна, зареєстрований за 

адресою: Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 6, 

кв. 19, фактично може проживати за адресами: 

Україна, м. Херсон, вул. Рішельєвська, буд. 12, 

кв. 1, Україна, м. Херсон, вул. Соборна, буд. 5, 

настоятель Свято-Успенського кафедрального 

собору Української православної церкви  

у м. Херсоні. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

п’ять років 
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Продовження додатка  

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

5.  Паканич Іван Іванович (Pakanych Ivan), 

25.08.1967 р.н., громадянин України, 

уродженець с. Чумальово Тячівського району 

Закарпатської області, Україна, зареєстрований 

за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 

буд. 15, кв. 1, митрополит Бориспільський і 

Броварський Антоній Української православної 

церкви, керуючий справами Української 

православної церкви, член Міжсоборної 

присутності Руської православної церкви. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

 

п’ять років 
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Продовження додатка  

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

6.  Єгоренко Валентин Володимирович (Yehorenko 

Valentyn), 17.07.1962 р.н., громадянин України, 

уродженець Жамбильської області, Республіка 

Казахстан, зареєстрований за адресою: Україна, 

м. Чернівці, вул. Руська, буд. 27, митрополит 

Чернівецький і Буковинський Мелетій 

Української православної церкви, голова відділу 

зовнішніх церковних зв'язків Української 

православної церкви. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

п’ять років 
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Продовження додатка  

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 

 

7.  Шинкарьов Віктор Сергійович (Shynkarov 

Viktor), 08.01.1988 р.н., громадянин України, 

уродженець м. Феодосія Автономної Республіки 

Крим, Україна, перебуває на тимчасово 

окупованій території Луганської області, 

архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій 

Горлівської єпархії Української православної 

церкви. 

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися 

та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній 

особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти 

дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 

2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, 

польотів та перевезень територією України (повне припинення); 

4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

п’ять років 
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Продовження додатка  

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані 

(дата народження, громадянство), 

посада/професійна діяльність 

Вид обмежувального заходу 

(відповідно до Закону України "Про санкції") 

Строк 

застосування 

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання 

(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, 

зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна 

резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи 

опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або 

діють в їх інтересах; 

8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден 

та військових кораблів до територіального моря України, її 

внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору 

України або здійснення посадки на території України (повна 

заборона); 

9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних 

паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з 

цим Законом (повна заборона); 

10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності; 

11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, 

освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними 

державами та іноземними юридичними особами; 

12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань 

укладення договорів чи угод; 

13) позбавлення державних нагород України, інших форм 

відзначення; 

14) заборона на набуття у власність земельних ділянок. 
 

______________________ 

 


